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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 26. 12. 2016
Vánoční koncert se konal stejně jako
každý rok na svátek svatého Štěpána
26. prosince v našem kostele. Vánoč-

ní písně v netradičním čtyřhlasném
pojetí zazpíval Komorní pěvecký sbor
Harmonia ze ZUŠ Tanvald a se sváteč-

ními tóny smyčců a varhan vystoupil
pan Michal Škampa & spol.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8. 5. 2017
V pondělí 8. května, kdy si připomínáme Den vítězství, se sešla skupina místních občanů u pomníku padlým k pietnímu
aktu uctění památky obětí 2. světové války.

ZÁVODY MODELŮ RC RALLYE AUT 20. - 21. 5. 2017
Koncem května se sportovní areál u
Kamenice proměnil závodní dráhu
modelů skutečných závodních rallye
aut. Jednalo se o závod dálkově ovládaných modelů aut v měřítku 1:10.
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Závodníky čekalo 8 měřených testů na předem připravených tratích.
Počasí akci přálo, což s povděkem
přivítali účastníci ze vzdálenějších
měst, kteří strávili noc mezi závodní-

mi dny ve stanech. Byla to zajímavá
podívaná a děkujeme organizátorům,
že si pro uspořádání závodů vybrali
právě naší obec.
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3. MÍSTO V KRAJSKÉ SOUTĚŽI OBCÍ A MĚST „ZLATÁ POPELNICE“ 9. 6. 2017
V pátek 9. června se na Ještědu sešli zástupci obcí a měst Libereckého
kraje, aby se dozvěděli na kolikátém
místě se v soutěži jejich obce či města
umístila. Letošní ročník proběhl pod
záštitou člena rady Libereckého kraje,
Jiřího Löffelmanna, z resortu život-

ního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova. Každý z pozvaných finalistů
obdržel tradiční pohár z novoborského skla, první tři místa byla oceněna
i finanční odměnou – účelově vázanou
na nákup cvičebních nebo herních
prvků jako poděkování občanům, ne-

Místostarostka obce Anna Kuřátková přebírá pohár

boť výsledek této soutěže je zcela v jejich rukách.
Tímto bychom rádi všem uvědomělým „třídilům“ poděkovali. Nemalý
dík patří i vedení základní a mateřské
školy, které k třídění vedou nejen děti,
ale i jejich rodiče.

Poukázka na finanční odměnu 5 000,- Kč za 3. místo
v kategorii obec do 500 obyvatel

ACH, TY ODPADY!
Stesky nad neukázněnými majiteli
rekreačních objektů, kteří svůj odpad odhazují v nelogovaných pytlích,
nebo prostě ho jen tak „vyklopí“, kam
se dá, se staly již jakýmsi evergreenem
našich zpravodajů. Přesto se stále najdou tací, kteří potají v noci naskládají
staré dveře, záchod, umyvadlo, suť,
krabici použitých baterií či barvy
a ředidla ke kontejnerům na tříděné
odpady. Z nepochopitelných důvodů
jsou zřejmě přesvědčení, že likvidovat takový odpad je povinností obce,
protože ta pro ně nic jiného nedělá?!
Skutečnost:
- Každý majitel rekreačního objektu
je povinen uhradit jednoukrát
za rok 1x 300,- Kč za likvidaci
komunálního odpadu.
- Pokud je v rekreačním objektu
hlášen někdo k trvalému pobytu,
zaplatí 300,- Kč každý z přihlášených.
- Také
každý občan s trvalým
pobytem v obci je povinen uhradit
za rok 300,- Kč. Za rodinný dům,
kde je nahlášena čtyřčlenná
rodina, zaplatí 1.200,- Kč.

- Za těchto 300,- Kč každý dostane
buď 7 pytlů na odpad o velikosti
120 litrů, nebo 13 pytlů o velikosti
60 litrů.
- Hodnota pytlů, kterou zaplatí obec
dodavateli: 7x 120 litrů = cca 400,Kč, 13x 60 litrů = cca 390,- Kč.
- V uvedeném poplatku 300,- Kč za
rok je i bezplatná možnost:
• 2x do roka zlikvidovat nebezpečné odpady (léky, barvy, oleje,
baterie, televize, lednice, apod.)
v mobilní sběrně,
• 2x do roka zlikvidovat velkoobjemový odpad (matrace, koberce,
stoly, postele, apod.) na stanovišti určeném obcí,
• obdržet barevné pytle pro třídění TETRAPAKŮ, směsného
plastu a kovů,
• možnost odkládání dalšího
tříděného odpadu do kontejnerů – sklo barevné, sklo bílé,
papír, PET lahve.
- Za každý z těchto úkonů obec platí
svozové firmě nemalé prostředky. Část z vynaložených prostředků
se do obce vrací díky firmám
EKO-KOM (tříděné komunální

odpady), ASEKOL (drobné elektro)
a ELEKTROWIN (velké elektrospotřebiče), které vytříděné odpady
recyklují a také zpoplatňují producenty takových odpadů.
- Je tedy evidentní, že letošní výše
poplatku 300,- Kč, ani 500,- Kč
z minulých let, rozhodně náklady
na svoz, likvidaci a třídění odpadů
v obci nepokryjí.
- V letošním roce bylo do neoznačených pytlů v obci odloženo již tolik
odpadů, že zaplnily 8 kontejnerů!
Vývoz každého z nich stojí kolem
7.000 korun.
S touto problematikou souvisí:
Často letos slýcháváme, že po úpravě místního koeficientu na hodnotu
2 platí majitelé rekreačních objektů
strašně vysokou daň z nemovitosti.
Letošní daňová povinnost se u rekreačních objektů pohybuje v závislosti
na velikosti pozemků a objektu od cca
1.500,- Kč do 5.000,- Kč.
Platba daně a poplatku za odpady
jsou u majitelů rekreačních objektů
tím jediným, čím do obecní poklad-
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ny přispívají. Část jejich daní putuje
totiž pouze do místa jejich trvalého
bydliště, zbytek do státní pokladny –
nikoli do naší obecní.
Každý občan s trvalým pobytem
přispěje do obecní pokladny z přerozdělených daní z příjmu fyzických
osob přibližně 10.000,- Kč.
Každý podnikatel se sídlem firmy v
obci také do obecní pokladny přispívá
určitou částkou v závislosti na výši odvedených daní z příjmu právnických

osob a DPH.
V naší obci se počet rodinných domů
prakticky rovná počtu rekreačních objektů – jde zhruba o 300 rodinných
domů a 300 rekreačních.
I majitelé rekreačních objektů ale využívají správy obce jako trvale žijící
občané – veřejné osvětlení svítí i u
jejich objektů, komunikace v majetku
obce udržujeme v celé obci, v zimě je
pluhujeme, v létě kolem nich vysekáváme přerůstající trávu, odvodňujeme
a opravujeme výtluky. Pozemky v ma-

jetku obce kosíme na celém katastru,
abychom zabránili šíření plevelů. Dále
například přispíváme kraji na zajištění
dopravní obslužnosti – vlaky a autobusy. Spravujeme kanalizaci a čistírnu
odpadních vod.
Rozdíl mezi příspěvkem občana
Albrechtic a rekreanta do obecní
pokladny nemůže být takto veliký. Proto jsme přistoupili ke zvýšení koeficientu daně z nemovitosti
stejně jako okolní obce, které to udělali již dávno před námi.

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Jako každý rok probíhaly opravy komunikací. Největší úpravou prošla komunikace z Říhovky k bývalým Šroubárnám
(dnes Chata U lesa).

Původní stav cesty

Po úpravě

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
NÁVŠTĚVA SENÁTU
Na začátku výletu do Prahy byla myšlenka: „Když máme starostu senátorem, proč se nepodívat do Senátu.“ 
Tak jsme se se vypravili do Senátu. Po
problémech s objednaným autobusem
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nás zachránil velice hodný pan řidič,
nebyl však zvyklý jezdit po Praze, tak
jsme cestovali METREM! V budově
Valdštejnského paláce na nás čekala příjemná paní průvodkyně a první
překvapení, museli jsme projít detektorem, i naše batohy! Paní průvodkyně nás provedla historickou částí

Valdštejnského paláce a poutavě nám
vyprávěla o Albrechtu z Valdštejna.
Potom se nás ujal pan starosta a zavedl
nás do zasedacího sálu Senátu. Mohli jsme si sednout na místa senátorů a
pan Zeman nám předvedl, jak probíhají schůze. Potom nás vzal na výbornou svačinu – obložené chlebíčky a
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koláč, kterou připravila paní Marcela
Pánková. Zajímala nás ještě Valdštejnská zahrada, pozorovali jsme výry
v krápníkové jeskyni a ryby v jezírku.
Metrem a autobusem jsme se poté
přesunuli do Botanické zahrady. Prošli

jsme venkovní část, prohlédli jsme si
japonskou zahradu s krásnými bonsajemi a potom skleník FATA MORGANA, kde jsme ještě zastihli tropické
motýly. Nakoupili jsme dárky maminkám, hlavně kytičky, našli autobus

a ujížděli k domovu.
Výlet byl moc zajímavý a děkujeme
panu starostovi Zemanovi, že se o nás
tak pěkně postaral.

Prostory Valdštejnského paláce

Naši budoucí senátoři

Krápníková stěna

V botanické zahradě
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DĚTSKÝ DEN
V sobotu 10. 6. se v deset hodin ozval
z hřiště u Kamenice válečný pokřik
indiánů. Tím byl zahájen Dětský
den, který pořádají obce Albrechtice
v J. h. a Jiřetín p. B. spolu se Základní

školou a mateřskou školou Albrechtice v J. h.. Děti soutěžily v různých
úkolech inspirovaných životem indiánů: střílely z luku, ze vzduchovky,
házely oštěpem, plížily se a poznávaly
zvířata, trénovaly paměť, zápasily či
zdolávaly překážkovou dráhu. Nechybělo ani válečné malování, navlékání

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ
V prostorách školy i školky bude o
prázdninách pokračovat modernizace
prostor. Ve školce je naplánována vý-

měna všech oken, výměna koberce a
kompletní výmalba. Ve škole se chystá
rekonstrukce dívčích toalet, dokonče-

náhrdelníků a lov běžícího bizona.
Maminky a tatínkové chválili krásné
dopoledne a fandili dětem. K dobré
náladě přispělo i občerstvení. Všichni jsme si indiánský den báječně užili
a děkujeme každému, kdo nám nabídl
pomocnou ruku.

ní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, obnova parket, zvětšení prostoru šaten, výměna vstupních dveří
s monitoringem a rovněž výmalba
všech prostor.

Umyvadlo ve třídě

Současný stav dívčích toalet v základní škole
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Malý prostor šatny
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VÝLET PRO SENIORY 17. 6. 2017
V sobotu 17. června obec uspořádala
výlet pro seniory do desenské Ornely
a do úpravny vody na Souši. Čtyři desítky účastníků výletu navštívily areál
závodu Preciosa Ornela v Desné, který
v rámci dne otevřených dveří zpřístup-

nil své výrobní provozy. Po prohlídce následoval přesun autobusem do
úpravny vody na Souši, kde si účastníci mohli prohlédnou vnitřní prostory
a vyslechnout informace o technologii
úpravy pitné vody. Závěr výletu patřil

již tradičně dobrému jídlu, tentokrát
v restauraci v Kořenově. Jídlo bylo
dobré, obsluha milá a rychlá – což
bylo příjemnou tečkou za zajímavým
výletem.

Zleva starosta Desné Jaroslav Kořínek, bývalý generální ředitel Ornely Pavel Marek a starosta Albrechtic Jaroslav Zeman ve
výrobním provozu Ornely

Prohlídka úpravny vody na Souši

Závěr výletu v restauraci U zvonku v Kořenově
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ZÁVĚR CELOROČNÍ HRY ANEB NALEZENÍ TAJEMNÉ KOMNATY
Školní rok uplynul a už je tu nocování ve škole, při kterém všichni prožíváme závěr celoroční hry. Letos jsme
probádali různá království a setkávali
se s přepodivnými bytostmi, vodníky,
vílami, hejkaly, skřítky a dalšími potvůrkami. Úkolem bylo získat klíče k
Tajemné komnatě, v které údajně žijí
bytosti, které ještě nikdo nespatřil.
Ve čtvrtek jsme se vydali na výlet k
Protržené přehradě. Chtěli jsme se seznámit se všemi sochami, které jsou po
cestě umístěné. Z Desné jsme stoupali
podél Bílé Desné, prohlédli si lano, co
ukazuje výšku vlny, která se při katastrofě hnala údolím. Na Krömerově
boudě jsme se najedli a dostali nanuky. Potom jsme prozkoumali celou
Protrženou přehradu, povídali si o
dávných smutných událostech. Zaujal

08 | www.albrechtice-jh.cz

nás pomník obětem neštěstí. Pročítali
jsme jména a divili se, jak je zde hodně
dětí a že je většina jmen německých.
To nám paní učitelka vysvětlila. Potom
každá družina zapálila svíčku. Pohráli
jsme si chvíli u vody a dali se na cestu
přes Mariánskohorské boudy do Albrechtic. Cestou jsme hráli různé hry
a objevovali další sochy. Navečeřeli
jsme se v jídelně, ubytovali se a ustlali
si. Když se setmělo, vydali jsme se na
Špičák pátrat po Elfech půlnočních.
Tímto úkolem jsme získali poslední
klíč.
V pátek jsme si užívali pobytu ve škole, hráli jsme různé hry, povídali si,
otevřeli jsme dokonce kasino s diskotékou. Večer jsme si opekli vuřty a
potom již netrpělivě čekali, jestli nalezneme Tajemnou komnatu. Nebylo

to však jednoduché. Museli jsme vyluštit šifrovaný dopis, z kterého jsme
se dozvěděli, že o Tajemné komnatě
nám poví Čertova babička. Cestu k ní
nám prý ukáže světelná cesta. Konečně jsme zahlédli z okna třídy záři světel. Po družinách jsme šli po cestě se
světýlky, až jsme Čertovu babičku potkali. Řekla nám, že komnata je ve škole. Došli jsme na půdu, kde jsme našli
komůrku, ozářenou plaménky svíček
a plnou různých skřítků, víl, potvůrek
a dalších bytostí. Každý si mohl jednu
vybrat. Potom jsme se sešli v družině
a všechny bytosti jsme si prohlédli
a povídali si o nich. Někteří z nás je
i pojmenovali.
Ráno jsme si je přibalili k ostatním
věcem a doma jim připravíme pěkné
bydlení.
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SMRŽOVSKÁ POLICIE HLÁSÍ, INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
rozloha teritoria náležejícího obvodnímu oddělení Smržovka čítá 69 km2.
Jedná se o katastrální výměru obcí:
Smržovka, Lučany nad Nisou, Nová
Ves nad Nisou, Jiřetín pod Bukovou,
Albrechtice v Jizerských horách a Josefův Důl. Celkem v této oblasti žije
7 902 obyvatel. Jedná se o členitou a
vyhledávanou lokalitu zasahující i do
neobydlených částí Jizerských hor.

Významnou roli zde sehrává letní i
zimní turistika.
V době od ledna do června 2017 bylo
na teritoriu OOP Smržovka spácháno
54 trestných činů při objasněnosti 56,6
%. Za stejné období roku 2016 bylo
spácháno 90 trestných činů, přičemž
objasněno bylo 54,44 %. V roce 2017
došlo ve sledovaném období k poklesu o 46 trestných činů. Současně
bylo policisty OOP Smržovka v době

od ledna 2017 do června 2017 řešeno
184 přestupků a bylo uloženo 414 blokových pokut. V porovnání s rokem
2016 bylo ve služebním obvodě OOP
Smržovka ve stejném období spácháno 136 přestupků a bylo uloženo 395
blokových pokut. V roce 2017 tedy
došlo k nárůstu o 48 přestupků a 19
blokových pokut.

vypracoval: npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí oddělení

celkem

prosinec

listopad

13
56,6

říjen

6
51,16

září

14
56,76

srpen

květen

9
57,89

červenec

duben

12
58,33

červen

březen

nápad TČ
objasněnost v %

únor

2017

leden

tab. č. 1 – přehled o nápadu tr. činnosti a objasněnosti v uplynulém období

54
56,6

tab. č. 2 – složení nápadu tr. činnosti

období
1 - 6. 2017

majetková kriminalita
21 (8x vloupání, 11x kr. prostá, 2x ostatní)

mravnostní činy
0

tab. č. 3 – přehled o nápadu TČ a PŘ v jednotlivých obcích
Lokalita
trestné činy
Smržovka
29
Lučany n. N., Horní Maxov, Jindřichov
5
Josefův Důl, Dolní Maxov, Antonínov
13
Nová Ves n. N., Horní a Dolní Černá Studnice
2
Albrechtice v J. h.
3
Jiřetín p. B.
2

přestupky bez BP
76
39
15
9
25
20

násilý
8

ostatní
25
blokové pokuty
155
129
11
62
11
1

HASIČI RADÍ OBČANŮM
NÁSTRAHY LETNÍCH
RADOVÁNEK
Právě začíná léto a s ním přichází i
řada nejrůznějších letních radovánek,
které nám mohou přinést radost a pohodu, ale někdy také starosti, bolest
a smutek. Při pobytu na chalupách či
chatách, táboření v přírodě a dalších
letních činnostech se neobejdeme bez
táboráku, grilování a opékání buřtů.
Abychom se mohli věnovat odpočinku a užívat si léta a prázdninových
dní naplno, připomeňme si několik
základních pravidel, které je třeba dodržovat.
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SNADNÝ VZNIK POŽÁRU
V OBDOBÍ SUCHA
Každoročně hasiči v období léta a
prázdnin řeší zvýšený počet požárů
způsobených převážně lidskou neopatrností. Oheň v přírodě se může totiž velmi snadno vymknout kontrole,
ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.
Pozor proto především na:
 odhozené cigaretové nedopalky do
volné přírody,
Lesní/přírodní požáry jsou nejnáročnějším hasebním zásahem, protože
k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít

hasičskou techniku a jsou zde ztížené
možnosti zásobování hasební vodou.
Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se může šířit např. pod
zemí nebo v korunách stromů. Tyto
zásahy jsou časově velmi náročné a
vyžadují nasazení velkého množství
hasičů a techniky.
 ponechávání otevřeného ohně při
opékání a grilování bez dozoru dospělé osoby,
 rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
 špatně zabezpečená nebo nedohašená ohniště,
 vypouštění „lampiónů štěstí“ a používání zábavní pyrotechniky,
 skleněné předměty a sklo, z nichž
se vlivem slunečního záření může stát
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lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé
předměty i stavby,
 zapalovače nechané ve vozech, na
verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu
a následnému požáru,
 garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách, barvy, ředidla a další hořlavé
látky; v nevětraných prostorách může
snadno dojít k samovznícení uloženého materiálu.
NEBEZPEČÍ UTONUTÍ
A PORANĚNÍ PŘI KOUPÁNÍ
A VODNÍCH SPORTECH
K letnímu období neodmyslitelně
patří koupání a sjíždění řek. Nesmíme proto opominout ani nebezpečí,
která nás při tomto mohou ohrožovat.
Každoročně hasiči musí zasahovat
u desítek tragických případů, kdy je
třeba vyhledat utonulé osoby.
Pozor proto především na:
 přeceňování plaveckých schopností,
Pokud se někdo začne topit, snažte se
mu nejdříve pomoci sami. Pokud na
to nestačíte, co nejrychleji přivolejte
pomoc z okolí, zavolejte záchranáře.
Snažte si co nejlépe zapamatovat místo, kde jste tonoucího naposledy viděli.
 koupání v noci (hrozí snadná ztráta
orientace),
 skákání do neznámé vody (většina
takto způsobených úrazů mívá fatální
následky),
 požívání alkoholu při koupání

a vodních sportech,
 ponechávání malých dětí bez dozoru a plaveckých pomůcek (plavecká
vesta, kruh, rukávky),
 používání správných záchranných
pomůcek při sjíždění řek,
 plavidla a provoz na vodních plochách.
VZNIK ŠKOD V DOMÁCNOSTI
V létě se často ze svých domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na
dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny spotřebiče uzavřeny hlavní
přívody plynu a vody. Domácnost nezapomeňte zabezpečit i proti vloupání.
Pozor proto především na:
 ponechání otevřených oken, puštěné vody, plynu a zapnutých elektrospotřebičů při odjezdu na dovolenou,
 důkladné zajištění dveří, oken a
věcí proti odcizení,
 ponechání otevřených oken a nezabezpečených věcí při bouřce nebo
vichřici.
VÝLETY NA NEBEZPEČNÁ MÍSTA
A ZA EXTRÉMNÍMI ZÁŽITKY
Při výletech a volnočasových aktivitách na nás však při naší nepatrnosti
číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky
či požáry. Mezi rizikové skupiny patří především děti, a to hlavně během
prázdnin, kdy využívají větší volnosti
a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami.

Pozor proto především na:
 dodržování základních bezpečnostních pravidel při pohybu v neznámém terénu,
 pohyb ve skalách, blízkosti řek a
vodních ploch,
 přeceňování sil a vlastních schopností (především při provozování extrémních sportů),
 správné a odpovídající vybavení,
 přehled o tom, kde a s kým se pohybují vaše děti a co mají v plánu dělat.
JAK PŘIVOLAT POMOC
Pokud se Vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče nebo záchranné složky
prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112, při poranění nebo zdravotních komplikacích zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, v případě trestného činu policii na čísle 158.
Při ohlášení vždy nejdříve řekněte, co
a kde se stalo a uveďte důležité okolnosti události. Nikdy nezavěšujte jako
první a řiďte se pokyny operátora. Pokud cestujete do zahraničí a ocitnete
se v nouzi, dovoláte se pomoci záchranářů prostřednictvím jednotného evropského čísla tísňového volání 112,
které platí v celé Evropské unii.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková,
HZS Libereckého kraje
Ilustrační fotografie: archiv HZS Libereckého kraje

Lesní požár

Záchrana paraglidisty

Záchrana ze skal

www.albrechtice-jh.cz | 11

ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ | ČERVENEC 2017

6. ROČNÍK VESPO BĚHU PŘES TANVALDSKÝ ŠPIČÁK 17. 6. 2017
Běh přes Tanvaldský Špičák se tradičně uskutečnil v prostoru areálu Špičák
II. Letošního 6. ročníku se zúčastnilo
179 závodníků a závodnic všech věkových kategorií. Hlavní závod na 9
km se běžel přes Tanvaldský Špičák a
Mariánské schody a zúčastnilo se ho
45 běžců a běžkyň. Vítězství v mužské
kategorii obhájil Jiří Čivrný z oddílu

BK Semily v novém traťovém rekordu
39:57. Vítězkou mezi ženami se stala
reprezentantka v běhu na lyžích Anna
Sixtová ze Ski klubu Jablonec. Děkujeme všem závodníkům a divákům za
účast a skvělou atmosféru. Kompletní
výsledkovou listinu a foto od Petra Jelínka z Ateliéru Smržovka si je možné prohlédnout na stránkách závodu

www.albrechtice.info/beh.
Pořadatelem akce je spolek Jizerské
Albrechtice, TJ Tanvald a SDH Albrechtice.
Děkujeme všem organizátorům za pomoc a sponzorům za finanční podporu a ceny pro medailisty.

GRATULUJEME LETOŠNÍM JUBILANTŮM

Leden
Sedlák Josef
Fojtík Vítězslav
Únor
Balatka Josef
Sochor Petr
Duben
Votočková Drahomíra

75
65
90
70
70
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Hlaváč Vladimír
Květen
Sieberová Ingeborg
Červen
Fikarová Ludmila
Kuřátková Anna
Červenec
Zoubek Milan

70
65
75
65
80

Fikar Václav
Srpen
Bartel Heinz
Klíbr Jaroslav
Říjen
Feichtinger Werner
Kuřátko Vladislav
Pujmanová Stanislava

80
75
65
80
75
70

Grohsgottová Dana
Prosinec
Brabcová Blanka

65
70
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
A KOPIÍ LISTIN
Znovu připomínáme, že na našem
úřadě od letošního roku provádíme
ověřování pravosti podpisu a ověřování shody kopie s originálem –
tzv. legalizaci a vidimaci. Za ověření
podpisu zaplatíte dle sazebníku
správních poplatků 30,- Kč, za provedené ověření kopie 30,- Kč za každou
stránku.

DODATEK KRONIKY MARIÁNSKÉ HORY
Ing. Miroslav Bartík, autor kroniky, zpracoval Dodatek
kroniky Mariánské Hory, ve kterém jsou uvedeny změny
majitelů nemovitostí a důležité události, jakou byla například připomínka 100. výročí od protržení přehrady na Bílé
Desné. Dodatek je v brožované vazbě a stojí 170,- Kč.

Kromě této služby můžete na našem úřadě požádat prostřednictvím Czech POINTu o vyhotovení výpisů z různých rejstříků (rejstřík trestů, živnostenský a obchodní rejstřík, spolkový rejstřík,
apod.), výpis z katastru nemovitostí včetně snímku, nebo výpis z bodového hodnocení řidiče.

PŘESUNUTÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY DO NOVÝCH
PROSTOR
Z organizačních důvodů dojde v průběhu června a července
ke změně otevíracích hodin místní knihovny. V měsíci srpnu bude organizován přesun knihovny do nových prostor
v přízemí budovy, proto bude knihovna celý srpen uzavřena.
Děkujeme za pochopení a v září se budeme těšit na Vaší návštěvu nové knihovny.
Velice rádi bychom touto cestou poděkovali panu
PhDr. Zdeňku Doležalovi, který pravidelně věnuje
do naší knihovny nové knihy
ze svého Nakladatelství Brána, a.s..
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ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PRO CHODCE
V průběhu prázdnin budou zahájeny
práce na budování nové části chodníku v rámci projektu „Bezpečná cesta
do školy“ – v úseku od pomníku směrem k Desné a Žďáru. Jako první nastoupí firma ČEZ, která sundá vrchní
kabelové vedení a umístí ho do země,

v souběhu bude rekonstruováno i
veřejné osvětlení a nakonec Krajská
správa silnic obnoví asfaltový povrch
komunikace až na hranici katastru
obce s Tanvaldem a Desnou.
Práce v takovém rozsahu nás do určité
míry omezí. Prosíme však o trpělivost

– výsledkem bude bezpečná zvýšená
krajnice pro chodce, odstranění takřka
všech kabelů ze sloupů podél hlavní
komunikace a nový asfaltový povrch
na silnici.

Snímek dopravní nehody u základní školy z 21.3.2017

NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
V současné době probíhá montáž krytých kontejnerových stání na 2 místech v obci – naproti hasičárně a na Mariánské
Hoře. Důvodem budování je „zkulturnění“ odpadového hospodářství v naší obci.

Prostor před hasičárnou (č.p. 24)
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OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
Po dlouhém vyjednávání byla obcí s Krajskou správou silnic Libereckého kraje dohodnuta kompletní oprava asfaltového
povrchu komunikace od naší pošty směr Smržovka – viadukt (úsek přibližně 2 km). Oprava proběhne v letošním roce.

44. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE ŠTÍT ALBRECHTIC
Víkend od 23. do 25. června byl ve
znamení již 44. ročníku fotbalového
setkání obcí a měst, které mají ve svém
názvu „Albrechtice“. Tento rok turnaj
pořádaly Albrechtice nad Orlicí. Naši

Slavnostní zahájení

fotbalisté se po loňském vítězství opět
propracovali až do finále, kde po velkém tlaku nakonec podlehli Lesním
Albrechticím 0:1, a tak skončili v celkovém pořadí na krásném 2. místě.

Děkujeme hráčům i téměř padesátce
našich fanoušků, kteří se vydali tým
podpořit.

Starosta Jaroslav Zeman s předsedou TJ Janem Pipkem ml.
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POZVÁNKY
22. 7. 2017 VETERÁNEM ZA KRTEČKEM
Přátelé historických strojů Železný Brod pořádají tradiční již
4. ročník zábavného dne s veteránem pro jednotlivce i celou rodinu
"Veteránem za krtečkem do Jizerských hor".
V 9:00 hodin sraz u Muzea hraček v Jiřetíně pod Bukovou

Hvězdicová jízda historických vozidel z celé Evropy
(soutěž o nejvzdálenějšího účastníka).
 Výletová jízda historických vozidel krajem Jizerských hor,
doplněná o drobné soutěžní úkoly.
 Soutěž elegance auto - moto.

Historická vozidla do roku výroby 1985, jiné ročníky po dohodě
s pořadateli.

19. 8. 2017
MEZINÁRODNÍ DEN IZS
Přeshraniční setkání jednotlivých složek integrovaného
záchranného systému z Čech a Polska.
od 9:00 hasičská soutěž dobrovolných hasičů
v požárním útoku
od 14:00 hlavní program dne - ukázky práce
jednotlivých složek: hasiči, vojáci, policie, horská
služba, vězeňská stráž, Český červený kříž
místo: parkoviště Špičák II

19. 8. 2017
MARIÁNSKÁ POUŤ
Farnost Albrechtice v Jizerských horách vás srdečně zve v sobotu 19. srpna 2017
na tradiční Mariánskou pouť. Poutní mše svatá bude zahájena v 9:30 v místním
kostele svatého Františka z Paoly, poté se půjde procesím ke kapličce Panny Marie
na Mariánskou Horu, kde bude celá slavnost zakončena.
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